
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi intézményvezetői 
álláshelyre:  

Meghirdetett munkahely:  Püspökmajor ltp. Bölcsőde 
     2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1. 
 
 Betöltendő munkakör:   intézményvezető 
Magasabb vezetői megbízás időtartama:  2017.11.01. – 2022.10.31. 
Kinevezés szerinti munkakör:   kisgyermeknevelő 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  2017.11.01. 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Munkavégzés helye:    Püspökmajor ltp. Bölcsőde 
      2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1. 
Próbaidő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 
hónap 

 
 
 
Ellátandó feladatok: 160 férőhellyel rendelkező, 35 alkalmazottat foglalkoztató, 

részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetése. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I/2. B 

pontja szerinti képesítés (csecsemő- és kisgyermeknevelő 
vagy bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és 
kisgyermekgondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó, 
kisgyermekgondozó, - nevelői, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő asszisztens, csecsemő- és 
kisgyermekgondozói végzettséggel rendelkező intézetvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy vagy pedagógus) 

 
- szociális vagy pedagógusi szakvizsga megléte vagy annak a 
megbízást követő 3 éven belüli megszerzésére történő 
kötelezettségvállalás, illetve mentesülés az 15/1998 (IV. 30.) 
NM rendelet 3. § (4) bek. alapján 
- büntetlen előélet 
- állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. 
Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. 
fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. 
XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet 
VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) 
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet 
tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. 
fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. 
XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet 
IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. 
XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet 
III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll 
 



    - cselekvőképesség 
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy 
bevándorolt, letelepedett  
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
  

 
Pályázathoz csatolni kell:  - iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot 
- a képesítési feltételekben meghatározott szakmai 
gyakorlatról szóló igazolást 
- nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt, 
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn 
- nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 
résztvevők megismerhetik, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
- szociális szakvizsga hiányában nyilatkozat arról, hogy a 
megbízást követő 3 éven belül szociális szakvizsga letételére 
kötelezettséget vállal 
- nyilatkozatot arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a 
képviselő-testület zárt ülésének tartását 

 
 
Vezetői megbízás:   2017. november 1.– 2022. október 31. 
 
Pályázat benyújtásának  határideje:    2017. május 26. 
 
Pályázat elbírálásának  határideje:    2017. júniusi Képviselő-testületi ülés 
 
 
Pályázat címzése:   Szentendre Város Önkormányzat 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
„Intézményvezető” 

 
Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban vagy postai úton, zárt 

borítékban Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, 
Városház tér 3. címre, jelige: „intézményvezető” 

 
 
 
 



 
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb     lényeges információ: A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság 
véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
sikertelennek nyilvánítsa. 

 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Ligetfalvi Kinga irodavezető nyújt a 
26/785-128-as  telefonszámon. 
      
 


